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ABSTRACT



The study was conducted in lattakia Governorate,Syria.the objective of the study was to
study the costs of production of binus brutia used in the re-foresting of some the forest
affected sites in lattakia Governorate. Analyze these costs, and calculate their economic
returns optimally. The analytical descriptive approach was used to calculate, evaluate,and
interpret data to reach useful scientific results. The study showed that the gross output is
1710000 sp/dunum, while the total production costs amounted to 44814511sp/dunum, and
the profit feom the dunums was 8815414sp/dunum. This results in appropriate planning of
the process of artificial re-foresting better and more accurately.
Key words: pinus brutia – Gross margin – profit.
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دراسة اقتصادية إلنتاج غراس الصنوبر البروتي ()Pinus brutia
في محافظة الالذقية

د.نضال درويش



**

د.زىير شاطر

***

(تاريخ اإليداع  .2019 / 1 / 14قبل لمنشر في )2019 /7 / 8

 مم ّخص

عروة سميمان



أجريت الدراسة في محافظة الالذقية (مشتؿ الينادي) ،سورية ،ىدؼ البحث إلى دراسة تكاليؼ إنتاج غراس الصنوبر

البروتي ( ) Pinus brutiaالمستخدمة في عممية التشجير لبعض مواقع الغابات المتضررة بفعؿ الحرائؽ في محافظة
الالذقية .والعمؿ عمى تحميؿ تمؾ التكاليؼ ،وحساب عوائدىا االقتصادية بالشكؿ األمثؿ .تـ االعتماد عمى المنيج

الوصفي التحميمي في حساب المعطيات ،وتقويميا ،وتفسيرىا لموصوؿ إلى نتائج عممية مفيدة.
بينت الدراسة أف الناتج اإلجمالي يساوي  1710000ؿ.س /دونـ ،بينما بمغت التكاليؼ اإلنتاجية اإلجمالية
 1152180.9ؿ.س /دونـ ،والربح مف الدونـ الواحد بمغ  5578191ؿ.س /دونـ.

وتفيد ىذه النتائج في التخطيط المناسب لعممية التشجير االصطناعي بشكؿ أفضؿ وأكثر دقة.

الكممات المفتاحية :صنوبر بروتي ،اليامش اإلجمالي ،الربح .



أستاذ في قسم االقتصاد الزراعي ،كمية الزراعة ،جامعة تشرين ،الالذقية ،سورية)Nidalda@gmail.com(.

**

أستاذ في قسم الحراج والبيئة ،كمية الزراعة ،جامعة تشرين ،الالذقية ،سورية)Shater65@hotmail.com(.

***

طالب دكتوراه ،قسم االقتصاد الزراعي ،كمية الزراعة ،جامعة تشرين ،الالذقية ،سورية)Orwa1989@hotmail.com(.
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مقدمة :
وتعد مخزًنا لنحو  %45مف الكربوف في األرض ،وقد بينت
تغطي الغابات  %30تقر ًيبا مف مساحة سطح األرضّ ،
الدراسات وجود ارتباط وثيؽ بيف الغابات والمناخ العالمي (.)Malmsheimer et al., 2011

تعد غابات الصنوبر البروتي مف النظـ البيئية األساسية في شرقي المتوسط عامةً وفي سورية خاصةً وتعد نموذجاً
لمغابات متعددة الوظائؼ ،فيي تقوـ بوظائؼ بيئية ،واقتصادية ،وجمالية متنوعة (الكنج&عمي.)2017 ،

تبمغ المساحة التي يشغميا الصنوبر البروتي طبيعياً في سورية نحو  50ألؼ ىكتار أغمبيا في جباؿ الباير والبسيط،

وترتبط ىذه الغابات بحياة اإلنساف بشكؿ وثيؽ مف خالؿ تأمينيا مورداً خشبياً لالستعماالت المختمفة ،ومساىمتيا في
المحافظة عمى التربة والمياه وتوفيرىا ممجأ لالستجماـ والراحة (عمي.)2017 ،

لوحظ في السنوات األخيرة وجود تغير كبير في الغابات بسبب التدخالت البشرية المدمرة ،كالتوسع الزراعي عمى
حساب الغابات ،والرعي الجائر ،والقطع ،والحرائؽ ،والتموث ،واستخداـ المبيدات الكيميائية التي تؤدي إلى تخريب
الموائؿ البيئية ،مما ييدد وجود الكائنات الحية وتطورىا (.)Losey&Jurina, 2003

أثرت التدخالت البشرية المختمفة ،خالؿ آالؼ السنيف ،في  %99.8مف األنظمة البيئية المتوسطية ( Irene et

تتعرض لمتدىور  Degradationإلى
دمار ًا
 ،)al.,2009وخمفت ًا
كبير فييا ،خاصة في القرف األخير ،وىذا ما جعميا ّ
حد كبير ،ما ش ّكؿ خط اًر مأساوياً غير قابؿ لمعودة في مناطؽ عديدة مف العالـ( ،)FAO, 2001وعمى الرغـ مف لجوء

ودمر مف ىذه الغابات
اإلنساف إلى الكثير مف مشاريع التّشجير الحراجي  Afforestataionبيدؼ إعادة ما تدىور ّ
أف معظـ ىذه المشاريع كانت غير مدروسة بشكؿ عممي دقيؽ عمى الرغـ
في سورية ،وفي كثير مف مناطؽ العالـ ،إال ّ
مف اآلثار الكبيرة في الغابات الجديدة المشجرة (رجب.)2014 ،

تحديدا تأميف المنتجات الخشبية بأنواعيا المختمفة ،وغير الخشبية
مف الفوائد االقتصادية لمغطاء النباتي عامةً ،ولمغابات
ً

كاألدوية ،والزيوت ،والثمار ،والمواد العطرية ،واأللياؼ ،واألصباغ ،والصموغ ،والمواد الدابغة ،وىو ما يجعؿ منتجات
ذلؾ الغطاء أحد مصادر الدخؿ القومي (عمي.)1999 ،

تشكؿ الغابات في كثير مف دوؿ العالـ مصد اًر ىاماً مف مصادر االقتصاد الوطني ،نظ اًر إلسياميا في توفير العممة
الصعبة مف ناحية ،وايجاد فرص العمؿ واالستقرار في األرياؼ ،والحد مف اليجرة ،والنزوح إلى المدف ،ويؤدي استثمارىا
بشكؿ عممي مف ناحية أخرى إلى تقميؿ معدالت البطالة (بيومي.) 1996،
يمثّؿ التّشجير الحراجي االصطناعي جميع األعماؿ والتّدابير التي يقوـ بيا اإلنساف لموصوؿ بشكؿ مباشر إلى أىداؼ
اقتصادية (تشجير إنتاجي) ،وبشكؿ غير مباشر لتحقيؽ أىداؼ بيئية وقائية (تشجير وقائي) (المجنة العميا
لمتشجير.)2000،
(نحاؿ،)2005،
ّ
تعد سورية مف البمداف الفقيرة بغاباتيا حيث ال تشكؿ مساحتيا سوى  %2.71مف مساحة القطر ّ
فإف الغابات في
وبالرغـ مف األىمية المحدودة إلنتاجيا الخشبي حيث أنيا ّ
تعد غابات وقائية وليست غابات إنتاجيةّ ،

سورية تمعب دو اًر ميماً في المحافظة عمى التوازف البيئي وتحسيف المناخ المحمي ،وصيانة التربة والمياه ،وحماية التنوع

حدة السيوؿ ،وتموث البحيرات واألنيار ،وحماية األراضي الزراعية في أسفؿ المنحدرات الجبمية،
الحيوي ،والتخفيؼ مف ّ
مصدر لمسياحة واالستجماـ.
ًا
تعد
كما أنيا ّ

journal.tishreen.edu.sy

Print ISSN: 2079-3065 , Online ISSN:2663-4260

14

مجمة جامعة تشريف .العموـ البيولوجية المجمد ( )14العدد (Tishreen University Journal. Bio. Sciences Series  1141 )1

المشكمة البحثية :

أظيرت االحصائيات أف ما يعادؿ  %60مف مساحة الغابات في سورية قد تدىور بسبب الحرائؽ ،والرعي الجائر،

وقطع الغابات مف أجؿ الزراعة والتوسع العمراني ،أي يعود تدىور الغابات في سورية ونقص مساحتيا لعوامؿ طبيعية
وبشرية ،لكف الحرائؽ تشكؿ التيديد الرئيس لمغابات في القطر ،والسيما غابات الصنوبر البروتي ،والحمبي المتمركزة في

الجباؿ الساحمية.

نتج عف حرائؽ الغابات في سورية عواقب شديدة الخطورة عمى الموارد الطبيعية ،والبد مف التخفيؼ منيا عف طريؽ
القياـ بمشاريع التشجير االصطناعي ،إال أف معظـ ىذه المشاريع لـ تدرس ،ولـ تنفذ بشكؿ اقتصادي وعممي دقيؽ ،لذا
تأتي أىمية ىذا البحث في فيـ ودراسة دور إعادة التشجير ،وتأثيراتو االقتصادية ،واالجتماعية عمى الموارد الطبيعية

وانعكاساتيا عمى االقتصاد الوطني ،وتأميف سبؿ العيش لممجتمعات السكانية في المناطؽ المجاورة لمغابات في محافظة الالذقية.

أىمية البحث وأىدافو:
تأتي أىمية البحث مف ناحية ميمة أال وىي وضع ودراسة وتنفيذ ،برنامج التشجير الحراجي االصطناعي عمى أسس
اقتصادية عممية لمناطؽ الغابات المتضررة بفعؿ الحرائؽ في محافظة الالذقية باالستفادة مف التقويـ العممي البناء
لمشاريع التشجير الحراجي المنف ّذ سابقًا ،ونظ اًر لوضوح ظاىرة االزدياد التدريجي لجفافية المناخ ،وكثرة الحرائؽ الطبيعية
المتعمدة لمغابات في القطر العربي السوري بشكؿ عاـ ،ومحافظة الالذقية بشكؿ خاص وجد مف األىمية بمكاف
أو
ّ
إعداد ىذه الدراسة متوخيف تحقيؽ األىداؼ التالية:

-1

دراسة تكاليؼ إنتاج غراس الصنوبر البروتي المستخدمة في عممية التشجير لبعض مواقع الغابات المتضررة

بفعؿ الحرائؽ في محافظة الالذقية.
-2

تحميؿ تكاليؼ إنتاج غراس الصنوبر البروتي ،وحساب عوائدىا االقتصادية بالشكؿ األمثؿ.

طرائق البحث ومواده:
أ-

منيجية البحث:

تـ االعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي في دراسة تكاليؼ إنتاج غراس الصنوبر البروتي المستخدمة عممية التشجير
لبعض مواقع الغابات المتضررة بفعؿ الحرائؽ في محافظة الالذقية  ،ومف ثـ العمؿ عمى تحميؿ المعطيات ،وتقويميا،

وتفسيرىا لموصوؿ إلى نتائج عممية مفيدة.
ب-

مجتمع وعينة البحث:

ىكتارا،
بمغ عدد الحرائؽ الحراجية في عاـ  2007في محافظة الالذقية ( )150حريقًا ،بمساحة متضررة ()2700
ً
ىكتارا ،بينما وصؿ عدد
بينما وصؿ في عاـ  2012إلى ( )257حريقًا بمساحة متضررة وصمت إلى ()10000
ً
ىكتارا ،والجدوؿ ( )1يبيف عدد
الحرائؽ الحراجية في عاـ  2016إلى ( )256حريقًا بمساحة متضررة ()11000
ً
الحرائؽ ومساحتيا في محافظة الالذقية.
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جدول (.)1عدد الحرائق ومساحتيا في محافظة الالذقية.

العاـ

عدد الحرائؽ
الحراجية

المساحة  /ىكتار

2007

150

2700

2008

100

42.3

2009

87

19.7

2010

105

36.6

2011

51

8,9

2012

257

10000

2013

146

292,8

2014

132

158,8

2015

144

99,8

2016

256

11000

المصدر :و ازرة الزراعة واالصالح الزراعي ،سورية.2017،
ج -مكان الدراسة:

تـ تنفيذ الدراسة في مشتؿ حراج الينادي التابع لمديرية الزراعة واإلصالح الزراعي بالالذقية ،حيث يعد المشتؿ

متخصصاً بإنتاج الغراس الحراجية ،شمؿ موقع الدراسة  10دونمات مف مساحة المشتؿ مخصصة إلنتاج 240000
غرسة صنوبر بروتي(  )Pinus brutiaتستخدـ فيما بعد بعممية تشجير المواقع المتضررة مف الغابات.

النتائج والمناقشة:
 حساب تكاليف إنتاج غراس الصنوبر البروتي: -حساب التكاليف اإلنتاجية األولية (األساسية) لمعمميات الزراعية الالزمة إلنتاج غراس الصنوبر البروتي

تـ اعتماد األسعار والتكاليؼ واألجور وقت إنفاقيا ،أي مف وقت إعداد األرض وتحضيرىا لمزراعة وصوالً إلى

اإلنتاج والتسويؽ عاـ .2017

 حساب تكاليف العمميات الزراعية الالزمة إلنتاج غراس الصنوبر البروتي:أ.

.1

كمفة تحضير األرض لمزراعة:
كمفة الحراثة:

تحرث األرض حراثتيف متعامدتيف  ،فتكوف كمفة عممية الحراثة = عدد مرات الحراثة  xأجرة الحراثة الواحدة xعدد

الدونمات= 50000 = 10x2500 x 2ؿ .س ،حيث أف أجرة الحراثة لمدونـ الواحد ىو ( )2500ؿ.س ،ومساحة
المعد إلنتاج الغراس مساحتو  10دونـ.
المشتؿ ُ
journal.tishreen.edu.sy

Print ISSN: 2079-3065 , Online ISSN:2663-4260

18

مجمة جامعة تشريف .العموـ البيولوجية المجمد ( )14العدد (Tishreen University Journal. Bio. Sciences Series  1141 )1

.2

كمفة تسوية األرض:

تمت الحسابات عمى أساس أف اآلليات المستخدمة ىي أليات مأجورة مف القطاع الخاص ،تتـ تسوية األرض بواسطة

تركس فتكوف كمفة تسوية األرض = عدد ساعات العمؿ  xأجرة العمؿ الساعية= 10000 = 10000 x1ؿ.س ،حيث
أف أجرة العمؿ الساعية لمتركس ىي  10000ؿ.س
.3

كمفة تخطيط األرض:

تبمغ مساحة المشتؿ  10دونـ ،مقسـ إلى  12مسكبة بيف المسكبة واألخرى ممرات خدمة بعرض  80سـ ،يتـ التخطيط
بواسطة عامميف ولمدة  3أياـ ،فتكوف كمفة تخطيط األرض ىي:

كمفة تخطيط األرض = عدد العماؿxعدد أياـ العمؿ xأجرة العامؿ باليوـ = 12000=2000x3x2ؿ.س ،حيث أف
أجرة العمؿ اليومية  2000ؿ.س.


عمميات تحضير األرض = كمفة الجيد الحي لمحراثة  +كمفة الجيد الحي لتسوية األرض  +كمفة الجيد الحي

ب.

كمفة تحضير األكياس وزراعة البذور:

لتخطيط األرض = .72000 = 12000 + 10000 + 50000س.
-1

كمفة تحضير الخمطة الترابية:

المعدة لزراعة البذور مف (رمؿ ،تربة زراعية ،سمفات البوتاس) .إف المتر المكعب مف الخمطة
تتكوف الخمطة الترابية
ّ
الترابية المتوازنة كافية لتعبئة  500كيس حراجي ،ومساحة  10دونـ كافية إلنتاج  240000كيس ،فتكوف الكمية
الالزمة ليا مف الخمطة المتوازنة نحو  5ـ( 3تربة زراعية -رمؿ) ،ويضاؼ لكؿ  1ـ 3خمطة  7كغ سمفات البوتاس،

فتكوف الكمية الكمية الواجب إضافتيا مف سمفات البوتاس ىي  35كغ .إف ثمف 1ـ 3مف الخمطة المتوازنة (تربة -رمؿ
– سمفات البوتاس) ىي:

3

12800=2800+2500+2500ؿ.س ،حيث أف سعر نصؼ ـ مف التربة والرمؿ ىو 2500ؿ.س لكؿ منيما،

وسعر  7كغ سمفات البوتاس ىو  2800ؿ.س بسعر إفرادي لمكيمو  400ؿ.س .وبالتالي يكوف ثمف الخمطة الترابية
المتوازنة= ثمف المتر المكعب مف الخمطة المتوازنة xالكمية الالزمة مف الخمطة =  64000=5x12800ؿ.س ،وىي
تكفي لزراعة  24000كيس حراجي تشغؿ مساحة دونـ واحد ،وبذلؾ يكوف ثمف الخمطة الترابية الالزمة لزراعة
 240000كيس حراجي= ثمف الخمطة الترابية الالزمة لتعبئة  24000كيس(1دونـ)640000=10 x64000=10 x

ؿ.س ،وىي الكمفة المادية لتحضير الخمطة الترابية .تحتاج عممية تحضير الخمطة الترابية إلى عامميف اثنيف يعمالف

لمدة يوميف ،فتكوف كمفة الجيد الحي لتحضير الخمطة الترابية= عدد العماؿ xأجرة العامؿ باليوـ xعدد األياـ=
 8000=2000x2x2ؿ.س ،فتكوف الكمفة الكمية لتحضير الخمطة الترابية= الكمفة المادية لتحضير الخمطة  +كمفة
الجيد الحي=  648000ؿ.س.
-2

تعبئة األكياس :تحتاج عممية تعبئة األكياس إلى ( )16عامؿ ،يقوـ العامؿ الواحد بتعبئة ( )1000كيس

يومياً أي  16000كيس يومياً ،وبالتالي لتعبئة  240000كيس نحتاج إلى  15يوـ عمؿ ،وبذلؾ تكوف كمفة الجيد
الحي لتعبئة ونقؿ وصؼ األكياس= عدد العماؿ xأجرة العامؿ باليوـ xعدد األياـ= 480000=2000 x15x16

ؿ.س .أما ثمف األكياس =  1680000 =7 x240000ؿ.س ،حيث أف ثمف الكيس الواحد ىو  7ؿ.س وىي الكمفة
المادية لتعبئة األكياس ،وبذلؾ تكوف الكمفة الكمية لتعبئة األكياس= كمفة الجيد الحي  +الكمفة المادية لتعبئة األكياس=
2160000 =1680000+480000ؿ.س.
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زراعة البذور :تتـ زراعة بذور الصنوبريات في العروة الخريفية مف بداية شير تشريف األوؿ وحتى نياية

العاـ ،يقوـ بزراعة البذور  4عماؿ لمدة  12يوـ ،فتكوف كمفة الجيد الحي لزراعة البذور= عدد العماؿ xأجرة العامؿ

باليوـ xعدد األياـ=  96000 =12 x2000x4ؿ.س .فتكوف كمفة الجيد الحي لتحضير األكياس وزراعة البذور=
كمفة الجيد الحي لتجييز وتحضير الخمطة الترابية +كمفة الجيد الحي لتعبئة األكياس +كمفة الجيد الحي لزراعة

البذور= 584000=96000+480000+8000ؿ.س.

الكمفة الكمية لتحضير األكياس وزراعة البذور= كمفة الجيد الحي لتحضير األكياس وزراعة البذور +الكمفة

-

المادية لتجييز الخمطة الترابية +الكمفة المادية لتعبئة األكياس=2904000=1680000+640000+584000ؿ.س.

ج .كمفة عمميات الخدمة:

 -1كمفة التسميد اآلزوتي:

تحتاج الغراس إلى إضافة السماد اآلزوتي بمعدؿ  4مرات بعد مرحمة البادرات ولمدة  4أشير بإضافة سمادية

واحدة كؿ شير بمعدؿ  3غراـ بشكؿ نثر يدوي لمغرسة الواحدة ،فتكوف الكمية المضافة خالؿ  4مرات ىي  12غراـ،

وبذلؾ كمفة الجيد الحي لمتسميد اآلزوتي = الكمية الالزمة لمغرسة الواحدة  xسعر ()12غراـ= 30 =2.5x12ؿ.س،
حيث أف ثمف الغراـ مف السماد اآلزوتي ىو 2.5ؿ.س .بالتالي الكمفة المادية لتسميد 240000غرسة= الكمفة المادية
لمتسميد اآلزوتي لمغرسة الواحدة xعدد الغراس=  7200000=240000x30ؿ.س .يقوـ بعممية نثر السماد عمى
الغراس عامميف يعمالف لمدة  2يوـ ،فتكوف كمفة الجيد الحي لمتسميد اآلزوتي = عدد العماؿ xأجرة العامؿ باليوـ xعدد

األياـ= 8000=2000x2x2ؿ.س ،وبذلؾ الكمفة الكمية لمتسميد اآلزوتي= الكمفة المادية لمتسميد اآلزوتي +كمفة الجيد
الحي لمتسميد اآلزوتي= 7208000 =8000+7200000ؿ.س.
-2

كمفة المكافحة :يتـ في مرحمة البادرات مكافحة مرض الذبوؿ بواسطة مبيد متخصص ،يستخدـ ربع ليتر في

الرشة الواحدة ،سعر المبيد(ربع ليتر) يعادؿ  500ؿ.س ،بمعدؿ  4رشات في الموسـ ،فتكوف الكمفة المادية الستخداـ

المبيد= عدد مرات الرش xسعر المبيد (ربع ليتر)= 2000=500x4ؿ.س .يستخدـ مرش مع أنبوب بطوؿ  50ـ ،ثمنو
 60000ؿ.س ،عمره االقتصادي  10سنوات ،فتكوف الكمفة المادية السنوية لممرش=

ثمف المرش
العمر االقتصادي

=

6000ؿ.س ،حيث أف ثمف المرش يساوي 60000ؿ.س .يقوـ بالرش عامميف يعمالف لمدة ساعة ،فتكوف كمفة الجيد
الحي لمرش بالمبيد= عدد مرات الرش xأجرة العامؿ الساعيةxعدد العماؿxعدد ساعات العمؿ الساعية=

x2x4

2000=1xؿ.س ،حيث أف أجرة العامؿ تساوي 2000ؿ.س .بالتالي تكوف الكمفة الكمية لممكافحة = الكمفة

المادية لممبيد +كمفة المادية لممرش +كمفة الجيد الحي لممكافحة= 10000=2000+6000+2000ؿ.س.
-3

كمفة التعشيب :تع ّشب المساكب مرة واحدة خالؿ الموسـ ،يقوـ بعممية التعشيب عامميف يعمالف لمدة يوميف،

فتكوف كمفة الجيد الحي لمتعشيب= عدد العماؿ xأجرة العامؿ باليوـ xعدد األياـ= 8000 =2000x2x2ؿ.س

كمفة السقاية :تتـ السقاية مرة كؿ  3أياـ ،يقوـ بعممية السقاية عامؿ واحد ُيشغؿ شبكة الري في بداية عممية
-4
السقاية واطفائيا في نياية عممية الري ،لمدة نصؼ ساعة ،وبذلؾ كمفة الجيد الحي لعممية الري = عدد مرات الريxعدد
العماؿ xأجرة العامؿ الساعيةxعدد ساعات العمؿ الالزمة=30
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-

مكونات شبكة الري بالرذاذ

يبمغ طوؿ خطوط المواسير الرئيسية  250ـ تقوـ بنقؿ الماء مف وحدة التحكـ الرئيسية إلى أنابيب الرذاذ ،تضخ

المياه بواسطة مضخة يعادؿ ثمنيا 60000ؿ.س ،عمرىا االقتصادي  15سنة ،تكوف الكمفة المادية السنوية=
ثمف المضخة

=

العمر االقتصادي

=  4000ؿ.س ،حيث أف ثمف المضخة  60000ؿ.س
2

يتـ إنشاء غرفة زراعية مساحتيا  16ـ لوضع لوحة التشغيؿ وساعة قياس ضغط الماء وباقي األجزاء فييا ،كمفة
اإلنشاء تساوي  150000ؿ.س وعمرىا االقتصادي  20سنة ،فتكوف الكمفة المادية السنوية لمغرفة الزراعية =
كمفة اإلنشاء

=

=  7500ؿ.س .يوجد أيضاً لوحة تشغيؿ ثمنيا  6000ؿ.س ،فتكوف الكمفة المادية السنوية =

=

=600ؿ.س ،حيث أف ثمف لوحة المضخة  6000ؿ.س ،كما يوجد كبؿ كيربائي طولو  25ـ،

العمر االقتصادي
ثمف لوحة المضخة
العمر االقتصادي

ثمف المتر الواحد 200ؿ.س ثمنو  5000ؿ.س ،عمره االقتصادي  10سنو وبذلؾ الكمفة المادية السنوية لمكبؿ
ثمف الكبؿ الكيربائي

الكيربائي =

العمر االقتصادي

=  500ؿ.س .يوجد أيضاً خرطوـ ضغط عالي عمى طوؿ البئر طولو 20ـ  /ثمف

=

ويستيمؾ خالؿ  10سنوات ،فتكوف الكمفة المادية
المتر الواحد  500ؿ.س ،فيكوف ثمف الخرطوـ 10000ؿ.سُ ،
ثمف الخرطوـ البالستيكي

السنوية لمخرطوـ البالستيكي=

العمر االقتصادي

=

= 1000ؿ.س .يوجد أيضاً خرطوـ تغذية رئيسي عمى طرؼ

المشتؿ بطوؿ 250ـ ،ثمف المتر الواحد 150ؿ.س ،فيكوف ثمف الخرطوـ كامالً  37500ؿ.س ،عمره االقتصادي 15
سنة ،وبذلؾ تكوف الكمفة المادية السنوية لمخرطوـ =

ثمف الخرطوـ البالستيكي
العمر االقتصادي

=

=  2500ؿ.س .يوجد أنابيب رذاذ

رفيعة تحوي عمى رذاذات خاصة بتوزيع الماء عمى مساكب الغراس ،تحتاج إلى  600ـ منيا ثمف المتر الواحد 35
ؿ.س فيكوف ثمف  600ـ يساوي  21000ؿ.س ،فتكوف الكمفة المادية السنوية ألنابيب الرذاذ =
ثمف أنابيب التنقيط
العمر االقتصادي

=

= 1400ؿ.س ،يتـ استخداـ وصالت لتوصيؿ خرطوـ التغذية بأنابيب الرذاذ ،سعر الوصمة

الواحدة  25ؿ.س ،نحتاج إلى  20وصمة وبالتالي يكوف ثمف الوصالت 500ؿ.س ،وبذلؾ تكوف الكمفة المادية السنوية
لموصالت=

ثمف الوصالت
العمر االقتصادي

=

سدة
سدة بالستيكية ،نستخدـ ّ 20
=100ؿ.س .يوجد بنياية كؿ خط مف خطوط الرذاذ ّ

السدة 20ؿ.س ،فيكوف مجموع ثمنيا  400ؿ.س ،وبذلؾ تكوف الكمفة المادية السنوية لموصالت=
ثمف ّ
=

ثمف السدات
العمر االقتصادي

=  40ؿ.س .إف مصدر المياه بئر ارتوازي كمفة حفره مع ثمف التمبيس( )800000ؿ.س ،أجرة حفر المتر

الواحد ()4000ؿ.س ،وثمف تمبيس المتر الواحد  4000ؿ.س وعمره االقتصادي  25سنو ،فتكوف الكمفة المادية
السنوية لمبئر =

كمفة حفر وتمبيس البئر
العمر االقتصادي

=

= 32000ؿ.س ،يتـ استخداـ  32رذاذة لسقاية الغراس عمى كامؿ مساحة

 10دونـ ،ثمف الرذاذة الواحدة  25ؿ.س ،فيكوف ثمنيا 800ؿ.س ،وبذلؾ الكمفة السنوية لمرذاذات=
ثمف الرذاذات
العمر االقتصادي

=

=  400ؿ.س ،حيث أف العمر االقتصادي لمرذاذات 2سنة – كمفة الجيد الحي لتركيب شبكة الرذاذ=
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عدد العماؿ xأجرة العامؿ باليوـ xعدد األياـ=4000=1x2000x 2ؿ.س .أما كمفة الجيد الحي لعممية الري= كمفة
الجيد الحي لعممية الري +كمفة الجيد الحي لعممية تركيب شبكة الري= 7750 =4000+3750ؿ.س.

بالتالي الكمفة المادية الكمية لمسقاية = الكمفة االمادية السنوية لمبئر +الكمفة المادية السنوية لممضخة +الكمفة المادية السنوية لمغرفة
الزراعية +الكمفة المادية لموحة التشغيؿ +الكمفة المادية السنوية لمكبؿ الكيربائي +الكمفة المادية لمخرطوـ البالستيكي +الكمفة
المادية لخرطوـ التغذية الرئيس +الكمفة المادية ألنابيب الرذاذ +الكمفة المادية لموصالت +الكمفة المادية لمسدات +الكمفة المادية

لمرذاذات=

50040=400+40+100+1400+2500+1000+500+600+7500+4000+32000ؿ.س.

إجمالي تكاليؼ عممية السقاية= الكمفة المادية الكمية لمسقاية +كمفة الجيد الحي لمسقاية =  57790 =7750+50040ؿ.س

والجدوؿ ( )5يوضح مكونات شبكة الري بالرذاذ المستخدمة.

جدول ( .)2مكونات شبكة الري بالرذاذ المستخدمة في موقع البحث  10/دونم.

البياف

ثمف الوحدة (ؿ.س)

العدد أو الكمية
( )1دونـ

الكمفة المادية السنوية

العمر االقتصادي

لمدونـ الواحد ()2015
(ؿ.س)

البئر (حفر  +تمبييس)

1

800000

32000

25

مضخة عمى البئر (غطاس) (2إنش2/حصاف)

1

60000

4000

15

غرفة زراعية

1

150000

7500

20

لوحة تشغيؿ المضخة

1

6000

600

10

1ـ=200

500

كبؿ كيربائي طولو ( )25ـ يوجد عمى لوحة تشغيؿ
الغطاس

خرطوـ ضغط عالي عمى طوؿ البئر مصنوع
خرطوـ رئيسي لتغذية المياه إلى أنابيب التنقيط طولو
(30ـ)

1

25ـ=5000

1
 250ـ

أنابيب الرذاذ تركب عمى خرطوـ التغذية

 600ـ

وصالت بالستيكية

20

سدة نياية ربط توجد بنياية خطوط الرذاذ

20

10000

1000

1ـ = 150

2500

 250ـ = 37500
1ـ =  35ؿ.س

1400

10
10
15
15

 600ـ = 21000
ؿ.س

 1وصمة =  25ؿ.س

100

5

 20وصمة = 500ؿ.س
 1وصمة =  20ؿ.س

40

 20وصمة = 400
ؿ.س
المصدر :بيانات االستقصاء الميداني.
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كمفة بيع الغراس :

بعد االنتياء مف عمميات الخدمة تصؿ الغراس إلى مرحمة البيع ،تبدأ مرحمة بيع الغراس في شير تشريف الثاني ولنياية

شير أيار مف كؿ عاـ .يحصؿ نسبة فقد وتمؼ في الغراس تصؿ إلى نسبة  %5وبالتالي نسبة الفقد =240000

x

=  12000غرسة ،أي تكوف الغراس المباعة = عدد الغراس المنتجة -عدد الغراس التالفة= -240000

228000=12000غرسة ،وبالتالي ثمف الغراس =  17100000=75 x228000ؿ.س ،حيث أف سعر الغرسة ىو
75ؿ.س.
 -حساب المصاريف النقدية (نفقات رأس المال وريع األرض):

إف االستثمار في المجاؿ الزراعي مثمو مثؿ االستثمار في أي مجاؿ ،يحتاج إلى رؤوس األمواؿ النقدية لتأميف

مستمزمات اإلنتاج المختمفة  .ورأس الماؿ ىذا يبدو مف جية نظر معينة بأنو تجميد لرأس الماؿ النقدي ،ومنعو مف
الدوراف مما يسبب خسارة الفائدة التي كاف يمكف الحصوؿ عمييا لو بقي المبمغ المذكور في البنوؾ فائدة رأس الماؿ

تحسب عمى أساس نسبة ( )% 10مف التكاليؼ األساسية األولية ،مضافاً إلييا ريع األرض ،وبالنسبة لريع األرض

يحدد بقيمة إيجارىا الفعمية ،أي المتعارؼ عميو في القرية الموجودة بيا المزرعة والتي تبمغ ( 18000ؿ.س/دونـ) ،وىذه
الطريقة التي سوؼ نعتمدىا في ىذه الدراسة.
 -حساب إجمالي التكاليف اإلنتاجية:

إذا اعتبرنا أف مجموع تكاليؼ الجيد الحي ،والتكاليؼ المادية تدعى باسـ التكاليؼ األولية األساسية تكوف:

التكاليؼ األولية األساسية = مجموع تكاليؼ الجيد الحي لكافة العمميات الزراعية  +مجموع التكاليؼ المادية لكافة

العمميات الزراعية.


مجموع تكاليؼ الجيد الحي لكافة العمميات الزراعية = كمفة الجيد الحي لعممية تحضير األرض+كمفة الجيد

الحي لتحضير األكياس وزراعة البذور +كمفة الجيد الحي لمتسميد+كمفة الجيد الحي لممكافحة +كمفة الجيد الحي
لمتعشيب +كمفة الجيد الحي لمسقاية =  681750 =7750+8000+2000 +8000+584000+72000ؿ.س.


مجموع التكاليؼ المادية لكافة العمميات الزراعية = الكمفة المادية لتحضير األكياس وزراعة البذور  +الكمفة

المادية لمتسميد +الكمفة المادية لممكافحة  +الكمفة المادية لمسقاية = =50040 +8000+7200000+2320000
 9578040ؿ.س.


التكاليؼ األولية األساسية = مجموع تكاليؼ الجيد الحي لكافة العمميات الزراعية  +مجموع التكاليؼ المادية

لكافة العمميات الزراعية =  10259790 = 9578040+681750ؿ.س.
-

فائدة رأس الماؿ = التكاليؼ األولية x

= x 10259790


=  1025979ؿ.س.

حساب كمفة االىتالك:

تبيف معطيات الجدوؿ ( )3تكاليؼ االىتالؾ الخاصة بإنتاج غراس الصنوبريات مقدرة بالميرة السورية.
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جدول )3(.تكاليف االىتال ك الخاصة بإنتاج غراس الصنوبر البروتي /ل.س

البند

كمفة االىتالؾ /ؿ.س

المرش

6000

مكونات شبكة الري بالتنقيط

50040

المجموع

56040

المصدر :باالعتماد عمى نتائج الدراسة.
إجمالي التكاليؼ اإلنتاجية لمدونـ = التكاليؼ األولية األساسية  +فائدة رأس الماؿ  +ريع األرض  +كمفة
االىتالؾ=  11521809 =56040+180000+1025979 + 10259790ؿ.س.
تبيف معطيات الجدوؿ ( ) 4إجمالي التكاليؼ اإلنتاجية األولية المتعمقة بكافة األعماؿ الزراعية الالزمة إلنتاج غراس
الصنوبر البروتي مقدرة بالميرة السورية.

جدول )4( .إجمالي التكاليف اإلنتاجية األولية لكافة العمميات الزراعية الالزمة إلنتاج غراس الصنوبر البروتي/ل.س .
العمميات الزراعية

قيمة النفقات (جيد حي  +نفقات
مادية) ؿ.س 10/دونـ

تحضير األرض لمزراعة

72000

تحضير األكياس وزراعة

2904000

البذور
التسميد اآلزوتي

7208000

المكافحة

10000

التعشيب

8000

السقاية

57790

إجمالي التكاليؼ اإلنتاجية

10259790

األولية
المصدر :بيانات االستقصاء الميداني.

توضح معطيات الجدوؿ ( )5عناصر تكاليؼ إنتاج غراس الصنوبر البروتي ،والمحسوبة باالعتماد عمى بيانات
ّ

االستقصاء الميداني ،حيث يالحظ أف إجمالي التكاليؼ اإلنتاجية بمغ ()11521809ؿ.س لمدونـ الواحد ،منيا

( )10239790ؿ.س تكاليؼ متغيرة  ،بينما بمغت التكاليؼ الثابتة ( )1278019ؿ.س 10/دونـ.
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جدول )5( .التكاليف االنتاجية اإلجمالية إلنتاج غراس الصنوبر البروتي (ل.س) 10 /دونم

القيمة/ؿ.س

البياف
التكاليؼ المتغيرة
إجمالي قيمة أجور العمميات الزراعية

681750

إجمالي قيمة المستمزمات المزرعية

9578040

مجموع التكاليؼ المتغيرة

10259790

التكاليؼ الثابتة
إيجار األرض

180000

فائدة رأس الماؿ

1025979

االىتالؾ

56040

.مجموع التكاليؼ الثابتة

1262019

إجمالي التكاليؼ اإلنتاجية

11521809

المصدر :بيانات االستقصاء الميداني .
 -حساب العائد االقتصادي إلنتاج غراس الصنوبر البروتي:

إف مساحة المشتؿ  10دونـ تنتج  240000غرسة بشكؿ وسطي خالؿ الموسـ بنسبة فقد تصؿ إلى  %5فيكوف عدد

الغراس .228000


قيمة اإلنتاج لػ 10دونـ = كمية الغراس المنتجة  xسعر الغرسة =  17100000 = 75 x 228000ؿ.س.



قيمة الربح الصافي = الناتج اإلجمالي العاـ – إجمالي التكاليؼ

=  5578191 =11521809 - 17100000ؿ.س.
-

حساب بعض مؤشرات التحميل االقتصادي إلنتاج غراس الصنوبر البروتي.

نبيف حساب بعض مؤشرات االقتصادية المختمفة إلنتاج غراس الصنوبر البروتي في محافظة الالذقية ،معتمديف

في حسابنا ىذا عمى بيانات الجدوليف ( )4والجدوؿ ( )5يتضمف نتائج الحساب.
اإلجمالي(ؿ.س)

= كمية اإلنتاج  xمتوسط السعر المزرعي(ؿ.س)

-1

الناتج

-2

التكاليؼ اإلنتاجية

-3

الربح مف الدونـ الواحد

=  17100000 = 75 x 228000ؿ.س

الماؿ)

(ؿ.س/دونـ/سنة)

=

اإلجمالية(ؿ.س)

= التكاليؼ المتغيرة  +التكاليؼ الثابتة

=  11521809 = 1262019 + 10259790ؿ.س

(ؿ.س/دونـ/سنة)

= الناتج اإلجمالي

(ؿ.س/دونـ/سنة)

– التكاليؼ اإلجمالية (مع فائدة رأس

 5578191=11521809 – 17100000ؿ.س 10 /دونـ ،وبالتالي الربح مف الدونـ

الواحد= 5578191.1ؿ.س /دونـ.
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دراسة اقتصادية إلنتاج غراس الصنوبر البروتي ( )Pinus brutiaفي محافظة الالذقية

درويش ،شاطر ،سميماف

الجدوؿ ( )6يبيف المؤشرات االقتصادية إلنتاج غراس الصنوبر البروتي.
جدول )6(.المؤشرات االقتصادية إلنتاج غراس الصنوبر البروتي.

القيمة

القيمة

ؿ.س/دونـ

البياف

ؿ.س10/دونـ

الناتج اإلجمالي

17100000

1710000

التكاليؼ المتغيرة

10259790

1025979

التكاليؼ الثابتة

1262019

126201.9

التكاليؼ اإلجمالية

11521809

1152180.9

الربح مف الدونـ الواحد

5578191

557819.1

المصدر :أعد الجدوؿ باالعتماد عمى نتائج الدراسة.

االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:

-1

تبيف أف تكاليؼ إنتاج غراس الصنوبر تحقؽ ربحاً صافياً قدره ( )557819.1ؿ.س/دونـ/سنة حيث بمغ

إجمالي التكاليؼ اإلجمالية لمدونـ الواحد ( )1152180.9ؿ.س/دونـ/سنة ويعود ارتفاع ىذه التكاليؼ إلى زيادة كمفة

عمميات الخدمة ،وعممية الري.
-2



لوحظ مف خالؿ دراسة مؤشرات التحميؿ االقتصادي إلنتاج غراس الصنوبر البروتي لمدونـ الواحد اآلتي:

الناتج اإلجمالي بمغ نحو 1710000

الربح مف الدونـ بمغ نحو  557819.1ؿ.س.

التوصيات:
-1
-2

تشجيع وتوسيع إنتاج غراس الصنوبريات عموماً والبروتي خاصةً ،لما يحققو مف أىمية وربح اقتصادي جيد.

العمؿ عمى خفض تكاليؼ تحضير األكياس وزراعة البذور عف طريؽ إجراء اختبار حيوية البذور واستبعاد

البذور التالفة وبالتالي توفير في الخطمة الترابية المستخدمة.
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